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«Річний дохід 20 фунтів при витраті 19 фунтів

96 пенсів - це щастя. Річний дохід 20 фунтів

при витраті 20 фунтів 6 пенсів - це злидні.» 

Чарльз Діккенс: Девід Копперфілд

„Ha az éves jövedelem 20 font, az éves kiadás

pedig 19 font, 19 shilling és 6 penny, az

eredmény boldogság. Ha pedig az éves

jövedelem 20 font, az éves kiadás viszont 20 font 

és 6 penny, az eredmény szerencsétlenség.” 

Charles Dickens: David Copperfield



Обсяг кредитів / Kreditszám

4 (120 годин) / 4 (120 óra)

Підсумкова форма контролю / 

Ellenőrzés formája

Залік / Beszámoló

Навчальний рік, семестр / Tanév, félév

2021-2022, І

Загальні відомості дисципліни/ 

A tantárgy általános ismertetése



Лекції (год.) / Előadások (óra)

10 – денна / nappali 

4 – заочна / levelező

Практичні заняття (год.) / Gyakorlatі (óra)

20 – денна / nappali 

0 – заочна / levelező

Самостійна робота (год.)/ Önálló munka (óra)

90 – денна / nappali

116 – заочна / levelező

вибіркова / választható

Тип дисципліни / Tantárgy típusа



Організація та ведення обліку в турагента і туроператора/

А számvitel megszervezése és vezetése az utazási irodánál és 

az utazásszervezőnél.

Лайфхаки для організації власного

бізнесу / 

Saját vállalkozás szervezése. 

Особливості оподаткування туристичної

діяльності /  

A turisztikai tevékenység adózásának

sajátosságai

Пріоритети дисципліни /

A tantárgy prioritásai

100 %

100 %

100 %

Чому це цікаво ... /

Miért érdekes ...



вивчення особливостей бухгалтерського обліку туристичної діяльності / 

a turisztikai tevékenység számvitel sajátosságainak elsajátítása

відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського

обліку в туроператора і турагента /

az utazásszervező és az utazási iroda üzleti tranzakcióinak kimutatása 

számviteli számlákon

визначення фінансових результатів діяльності на підприємствах

туристичного бізнесу та складання звітності /

a turisztikai vállalkozások pénzügyi eredményeinek meghatározása és 

jelentések készítése 

Завдання навчальної дисципліни /

A tantárgy feladatai

знаходження варіантів для покращення облікової роботи на підприємствах 

сфери рекреаційно-туристичної діяльності / 

a vállalkozások számviteli munkájának fejlődési lehetőségeinek tanulmányozása 

a rekreációs és turisztikai tevékenység területén 



Основна тематика дисципліни /  
A tantárgy főbb témakörei

Тема 1. Організація діяльності
суб’єктів господарювання в
рекреаційно-туристичному бізнесі /

1. téma. Gazdasági entitások 
tevékenységének szervezése a rekreációs 
és turisztikai üzletágban.

Тема 2. Туроперейтинг як вид  
діяльності туристичного підприємства /

2. téma. Turoperating a turisztikai
vállalkozás tevékenységi típusaként.

Тема 3. Оподаткування туристичної
діяльності / 

3. téma. A turisztikai tevékenység
adóztatása.

Тема 4. Особливості обліку діяльності
туристичного оператора / 

4. téma. Az utazásszervező
tevékenységének számvitele.

Тема 5. Особливості обліку діяльності
туристичного агента / 

5. téma. Az utazási iroda
tevékenységeinek számvitele.

Тема 6. Облік необоротних активів
на підприємствах сфери туризму /

6. téma. Befektetett eszközök számvitele 
turisztikai vállalkozásoknál.

Тема 7. Облік оборотних активів на 
підприємствах сфери туризму / 

7. téma. Forgó eszközök számvitele
turisztikai vállalkozásoknál.

Тема 8. Облік власного капіталу та 
зобов’язань на підприємствах сфери
туризму / 

8. téma. Saját tőke és kötelezetségek 
számvitele turisztikai vállalkozásoknál.

Тема 9. Облік доходів, витрат і 
фінансових результатів на 
підприємствах туристичного бізнесу/

9. téma. Bevételek, költségek és
pénzügyi eredmények számvitele a 
turisztikai vállalkozásoknál.

Тема 10. Звітність суб’єктів 
рекреаційно-туристичної
діяльності/

10. téma. A rekreációs és turisztikai
tevékenység alanyainak jelentése.



01 02 03

04 05 06

Лекція, дискусія/

előadás, vita

Case study/

esettanulmány módszer

Розв'язання практичних і 

ситуаційних завдань / 

gyakorlati és szituációs

feladatok megoldása

Ділові ігри /

üzleti szerepjáték

Написання й захист

рефератів/доповідей / 

összefoglalás, magyarázat, 

absztrakt összeállítás

Методи навчання /Оktatási módszerek

Відеометод / 

videómódszer



Оцінювання результатів навчання/
A tantárgy értékelésének feltételei

Поточне тестування та самостійна робота / 

Teszt és önálló munka

Залік / 

Beszámoló

Сума / 

Összesen

Змістовий модуль №1 /

1. tartalmi modul

Змістовий модуль №2 /

2. tartalmi modul

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 40 100

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів / a tartalmi modulok témái



loskorih.gabriella@kmf.org.uaДякую за увагу🙂! 

Köszönöm a figyelmet🙂!

loskorih.gabriella@kmf.org.ua


